
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

 

(Άρθρο 20) 

 

Μέρος A 

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση που ο έμπορος που 

διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω 

διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 2 στον 

ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός», του περί των 

Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμου είναι μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ' 

επιστροφής. 

 

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, 

κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις 

διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαύετε των δικαιωμάτων 

που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με τον περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο . 

Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση 

αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο 

υπηρεσιών.  

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 

τη διάρκεια τη ίδιας επίσκεψης στον δικτυακό τόπο της εταιρείας μας/ΧΥ, 

αυτές οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου 

ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, 

όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για επιστροφή των ποσών 

που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω 

αφερεγγυότητας της ΧΥ, και, εφόσον είναι αναγκαίο, για τον 

επαναπατρισμό σας. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την 

προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.  



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από 

αφερεγγυότητα [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου]  

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής 

πληροφορίες: 

Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την 

ΥΖ [η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. 

εγκεκριμένο σώμα ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής 

συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης].  

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά 

περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, 

Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900,  ηλεκτρονική 

διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ.  

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει 

συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά 

την αφερεγγυότητα της ΧΥ.  

Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμος. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] 

 

Μέρος Β 

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος 

που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω 

διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 2 στον ορισμό 

«συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου είναι 

έμπορος εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής. 

 

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, 

κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις 

διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαύετε των δικαιωμάτων 

που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα τον περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο.  



Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση 

αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο 

υπηρεσιών.  

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 

τη διάρκεια τη ίδιας επίσκεψης στο δικτυακό τόπο της εταιρείας μας/ΧΥ, 

αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού 

διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως 

απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για την επιστροφή των ποσών 

που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω 

αφερεγγυότητας της ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την 

προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από 

αφερεγγυότητα [να γίνει υπό τη μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] 

 

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής 

πληροφορίες: 

 

Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την 

ΥΖ [η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. 

εγκεκριμένο σώμα ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής 

συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης].  

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά 

περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, 

Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900,  ηλεκτρονική 

διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ.  

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει 

συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά 

την αφερεγγυότητα της ΧΥ.  

Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμο. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  



Μέρος Γ 

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων 

ταξιδιωτικών διακανονισμών κατά την έννοια της παραγράφου (α) του 

άρθρου 2 στον ορισμό «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του 

περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμου, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη 

φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο 

μετ' επιστροφής) και του ταξιδιώτη.  

 

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, 

κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις 

διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαύετε των δικαιωμάτων 

που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με τον περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο.  

Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση 

αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πάροχο υπηρεσιών. 

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 

τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης ή επαφής με την εταιρεία μας/ΧΥ, αυτές θα 

αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην 

περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη 

νομοθεσία, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε 

στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της 

ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν 

προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

σχετικού παρόχου υπηρεσιών.  

Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την 

ΥΖ [η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. 

εγκεκριμένο σώμα ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής 

συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης].  

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά 

περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, 



Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ.  

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει 

συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά 

την αφερεγγυότητα της ΧΥ.  

[Δικτυακός τόπος όπου περιέχεται ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και 

Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος.  

 

Μέρος Δ 

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος 

που διευκολύνει ένα συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω 

διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του άρθρου 2 στον ορισμό 

«συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου είναι 

μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.  

 

Εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή 

τις διακοπές σας μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων, ΔΕΝ 

απολαύετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα 

με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμο.  

Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση 

αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο 

υπηρεσιών.  

Ωστόσο, εάν έχετε κάνει κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων όχι αργότερα από 

εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την παραλαβή της επιβεβαίωσης της 

κράτησης από την εταιρεία μας/XY, οι εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα 

αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην 

περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία 



προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για 

υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ, και, 

εφόσον είναι αναγκαίο, για τον επαναπατρισμό σας. Παρακαλείσθε να 

σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή 

χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου 

υπηρεσιών.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από την 

αφερεγγυότητα [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] 

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής 

πληροφορίες: 

 Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την 

ΥΖ [η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. 

εγκεκριμένο σώμα ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής 

συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης].  

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά 

περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, 

Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ.  

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει 

συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά 

την αφερεγγυότητα της ΧΥ.  

Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμος. [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]  

 

Μέρος E 

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος 

που διευκολύνει ένα συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω 

διαδικτύου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του άρθρου 2 στον ορισμό 

«συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» του περί των Οργανωμένων 

Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου είναι 

έμπορος εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ' επιστροφής.  



 

Αν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις 

διακοπές σας μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων, ΔΕΝ 

απολαύετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα 

με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμο.  

Συνεπώς, η εταιρεία μας/XY δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση 

αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πάροχο υπηρεσιών.  

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω 

αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων όχι αργότερα από 24 ώρες 

από την παραλαβή επιβεβαίωσης της κράτησης από την εταιρεία μας/XY, 

οι εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός 

συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY 

έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για 

επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν 

εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε 

ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από την 

αφερεγγυότητα [να γίνει υπό τη μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου]  

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής 

πληροφορίες:  

Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την 

ΥΖ [η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. 

εγκεκριμένο σώμα ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής 

συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης].  

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά 

περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, 

Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ.  



Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει 

συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά 

την αφερεγγυότητα της ΧΥ.  

Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 

Διακανονισμών Νόμο.  [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] 

 


